
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 27 

 
На 24 април 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 
 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 
 
1. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 
Докладват:  Катя Иванова, Мария Бойкинова 

2. Доклад относно разяснителна кампания.  
Докладва: Кр. Стефанова  

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 
помещения.  

Докладва: Мирослав Джеров, Николай Николов 
4. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

номерата в бюлетината за гласуване в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Ал. Андреев 
5. Проект на решение относно определяне чрез жребий на реда 

за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, 
коалициите и инициативните комитети в различните форми на 
предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

Докладва: Ал. Андреев 
6. Разни 
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Докладват: Ал. Андреев, Е. Войнов, С Дюкенджиева, С. 
Стойчева, Й. Ганчева, С. Солакова, Е. Чаушев 
 
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Цветославова-

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил 
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАЩИ: Димитър Димитров. 
 
Заседанието бе открито в 10,15 ч. и председателствано от 

госпожа Стефка Стоева – председател на комисията. 

 
* * * 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Уважаеми колеги, в 

залата присъстват 11 членове на Централната избирателна комисия.  
Имаме необходимия кворум. 
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 24 април 2019 г. 
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: 
1. Доклали по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. Докладчици са госпожа Иванова и госпожа 
Бойкинова. 

2. Доклад относно разяснителната  кампания. Докладва 
госпожа Кристина Стефанова. 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 
помещения с докладчици  господин Мирослав Джеров и  господин 
Николай Николов. 
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4. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 
номерата в бюлетината за гласуване в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 
Докладчик е  господин Андреев. 

5. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 
реда на представяне на кандидатите, регистрирани от партии, 
коалиции и инициативни комитети за участие в различните форми 
на предизборна кампания на БНТ и БНР в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 
Докладчик е господин Андреев. 

6. Разни с докладчици господин Андреев, господин Войнов, 
госпожа Дюкенджиева, госпожа Стойчева, госпожа Ганчева,  
госпожа Солакова и  господин Чаушев. 

Това са шестте точки от дневния ред, колеги. 
Желания за дописване на дневния ред? Има ли готови 

колеги? Не виждам. 
Моля, колеги, процедура на гласуване на дневния ред. 
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Емил Войнов, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, 
Силвия Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 
Преминаваме към точка първа от дневния ред: 
1. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки. 
Моля,  госпожо Иванова, имате думата. 
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, на 23.04.2019 г. в 

Централната избирателна комисия е получена призовка с приложено 
към нея разпореждане на председателя на III-то отделение на 
Върховния административен съд от 16 април. Със същото 
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касационната жалба на Централната избирателна комисия против 
Решение № 469 по административно дело № 1108 от 2018 г. на 
Административен съд – Пловдив, е оставена без движение до 
внасяне на сума в размер на 12,50 лв. по сметка на съда в 
седмодневен срок от съобщението. 

Предлагам същата сума да бъде внесена и с молба внесената 
такса да бъде администрирана към ВАС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е за сведение, 
нали? Благодаря. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в предходно 

заседание ви бях докладвала един сигнал на  господин Валери 
Симеонов. Във връзка с този сигнал ние изпратихме до госпожа 
Благомира Андонова писмо, с което поискахме становище-
обяснение във връзка с твърденията, че е участвала в консултациите 
при кмета на район „Оборище“ и район „Подуяне“ за съставите на 
секционните избирателни комисии. 

Във връзка с това писмо сме получили становище от госпожа 
Благомира Димитрова Андонова.. В становището тя е обяснила в 
какво качество е участвала и нейното твърдение, че не е наличен 
конфликт на интереси. 

Предлагам ви за сведение становището на госпожа Благомира 
Димитрова Андонова, както и сигнала, който не е подписан. Считам, 
че ние сме извършили проверка, получили сме обяснения и с това 
приключваме със сигнала. 

Считам обаче, че следва все пак да укажем на госпожа 
Благомира Андонова, че в бъдеще следва да не предприема такива 
действия – да участва като представител на политическа партия в 
консултациите. Макар и чисто формално да няма нарушение на 
изискванията на закона, считам, че не би следвало член на районна 
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избирателна комисия да участва в консултациите за назначаване на 
секционни избирателни комисии. 

Предлагам ви го за сведение. 
Продължавам. Докладвам ви един сигнал от господин Христо 

Дунчев, изпълнителен директор на Политическа партия „Зелените“. 
С настоящото той ни сезира за нарушение на Изборния кодекс, на 
правилата за провеждане на предизборната кампания преди 26 април 
2019 г., като твърди, че по БТВ и Канал 3 вървят клипове на 
Политическа партия „Воля“ и на Политическа партия ВМРО и 
счита, че същите де факто са предизборни клипове, рекламиращи 
водачите на листите на двете партии. 

Сигналът е подаден и до Съвета за електронни медии и до 
Централната избирателна комисия. Аз ви предлагам с едно писмо да 
ги изискаме тези клипове, за да се запознаем, защото аз, след 
десетчасов работен ден не съм гледала телевизия и не съм запозната 
с предизборните клипове, за да може и Централната избирателна 
комисия да се запознае. 

Предлагам да гласуваме писмото. Изготвено е и е качено във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте проекта 
за писмо – да се изискват двата клипа, за да вземем отношение. 

Има ли други становища, предложения? Не виждам. 
Моля, процедура по гласуване. Вече можем машинно да 

гласуваме. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 
Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч 
Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 
Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
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Моля,  госпожо Бойкинова, да продължите докладите си. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви един сигнал от  

господин Ангел Асенов Йорданов, който е подаден до кмета на 
Столична община, до омбудсмана на Република България, до 
Централната избирателна комисия, до кмета на район „Нови Искър“ 
и е сигнал срещу кмета на кметство на с. Негован. В сигнала се 
излагат твърдения относно спор за собствеността на недвижим имот, 
за който се твърди от подалия сигнала, че го е придобил по 
владение, излагат се много подробни съображения. 

Сигналът е направо искова молба за собственост. Излагат се 
твърдения за това, че кметът не отговаря във връзка с негови писма. 

Предлагам ви да го оставим за сведение, тъй като той е 
подаден до компетентните органи, които считам аз, че са кметът на 
Столична община и кметът на район. Считам, че те са 
компетентните органи, които могат да направят проверка на 
дейността на кмета на кметството за това дали отговаря на молбите 
и исканията на  господин Ангел Асенов Йорданов. 

Поради това ви го предлагам за сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви,  госпожо 

Бойкинова. Имате ли друг доклад? Приключихте. Благодаря. 
 
Преминаваме към точка втора от дневния ред: 
2. Доклад относно разяснителна кампания. 
Госпожо Стефанова, имате думата да докладвате по точка 

втора. 
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от вчерашното 
заседание – с дата  23 април – има публикуван проект на писмо до 
ГД „ГРАО“ с копие до Комисията за защита на личните данни във 
връзка с планиране за изпращане на писма до 
осемнадесетгодишните за разяснителна кампания. 
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Моля да го погледнете и да се запознаете. Това е първото 
писмо, което се нарича писмо „ГД  ГРАО – осемнадесетгодишните“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, прочетохте 
предложения проект за писмо. Според мен горе в началото не трябва 
да бъде „копие“, а да бъде до двамата, защото в началото на писмото 
се обръщаме към тях:  господин Гетов,  господин Караджов. Ако е 
копие, нямаше да има обръщение към лицето, за което пращаме 
копие само. А и те са еднакво важни, нали?  Иначе няма да 
споменаваме  господин Караджов. 

Колеги, има ли други допълнения към писмото, въпроси? Не 
виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 
Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 
Стойчева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня 
Йосифова, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
Понеже сме на осемнадесетгодишните гласоподаватели и 

избиратели, вчера споделих с госпожа Солакова дали да не направим 
един ден на отворени врати в ЦИК и да поканим представители на 
тази група, от която очакваме активно участие в изборния процес за 
пръв път в живота им? Могат да присъстват на някое от нашите 
заседания.  

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може, когато се представят 
машините за гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, може. Младите хора 
са и по-технични от нас. Можем да поканим от няколко случайно 
избрани училища в София. Мисля, че няма да навреди, напротив, ще 
бъде хубаво. През деня, докато ние заседаваме, могат и три групи да 
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се сменят. Ние сме достатъчно публични. Това няма да пречи на 
нашата работа. 

Колеги, продължаваме.  Госпожо Стефанова, имате ли още 
доклади? Не, благодаря. 

Господин Андреев с т. 4 и т. 5 ще остане за след 17,00 ч. по 
обективни причини – след теглене на жребиите. 

 
Преминаваме към точка трета от дневния ред: 
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 
Господин Джеров, заповядайте за доклад. 
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 
е постъпило с вх. № ЕП-15-4 от 23.04.2019 г. писмо със съответния 
номер до Централната избирателна комисия  от  господин Емил 
Караиванов, кмет на община Асеновград, за разрешаване на достъп 
до запечатано помещение в община Асеновград, стая № 7, ет. 2, в 
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 
избори за членове на Европейския парламент от Република България 
през 2014 г. 

Подготвил съм проект за решение. Моля, след като се 
запознаете с него, ако има евентуални корекции, да ги направим и да 
бъде прието. 

Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други 

допълнени, въпроси към представения проект за решение? Не 
виждам други изказвания. 

Моля, режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 
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Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 
Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 
няма. 

Решението се приема. 
Решението има № 222-ЕП. 
 
Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред: 
6 . Разни. 
Заповядайте, господин Андреев. Първи сте включен. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с вчерашното писмо, 

което получихме от "Информационно обслужване" АД за 
организацията на днешния жребий, който е насрочен за 15,00 ч., за 
поредните номера в бюлетините, както и за отразяването на партии, 
коалиции и инициативни комитети в предизборната кампания по 
Българската национална телевизия и Българското национално радио, 
във вчерашния ден, късно след обяд, беше изпратено писмо, след 
като приключи регистрацията на кандидатските листи на партии,  
коалиции и независими кандидати, до "Информационно 
обслужване" АД с оглед обезпечаването визуализацията на 
съответния жребий, който ще теглим, за да могат те да включат 
наименованията така, както ще бъдат изписани съгласно 
бюлетините. Надявам се, че всичко това вече е приключило, за да 
можем днес по-късно вече да видим как ще изглежда и самата 
визуализация окончателно, както беше изчистен и вариантът като 
панел по отношение на цветова гама за изписването на имената и 
съответно на знака на Централната избирателна комисия  

Докладвам го за сведение и последващо одобрение на 
действията, които бяха извършени вчера, за да може да сме 
оперативни. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, господин 
Андреев. 

Колеги, всички ще присъстват след обяд на жребия. Нали 
така? Това е заседание на комисията и както обичайно, трябва да сме 
в пълен състав. 

Господин Войнов, заповядайте. 
ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Госпожо председател, колеги! Искам да ви 

запозная за сведение с едно писмо, получено от 24-та Районна 
избирателна комисия. То е относно определяне на дата и час за 
теглене на жребий за определяне на реда за представяне на 
кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети, 
регистрирани в ЦИК, в диспутите по БНТ2 – София, в изборите за 
членове на Европейския парламент от Република България. 

Те са решили жребият да се проведе на 24.04.2019 г. от 
16,30 ч. в заседателната зала на районна администрация 
„Възраждане“ на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 
№ 62, ет. 2. Жребият ще се проведе съобразно процедурата, 
определена с Решение № 172-ЕП от 16.04.2019 г. на ЦИК. 

Настоящото решение да се изпрати на ЦИК за сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, господин 

Войнов. 
Друг доклад нямате. Докладът Ви беше за сведение. 

Благодаря. 
Думата има госпожа Дюкенджиева. Заповядайте, госпожо 

Дюкенджиева. 
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Уважаеми колеги, първо, само ще ви информирам за 
едно-две неща и след това ще докладвам едно писмо от 
"Информационно обслужване" АД. 

Колеги, знаете, че имаме регистрирани вече двама кандидати 
за членове на Европейския парламент от Република България, които 
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не са български граждани. Ние имаме техните декларации, но 
нямаме изписването на техните имена на латиница. Оказа се, че това 
е проблем за проверката. 

Предлагам ви да се обадя – аз лично поемам ангажимента – 
днес на представляващите или лицата за контакти и на двете партии, 
за да можем да получим тази информация и съответно да се задвижи 
проверката, ако комисията не възразява. Няма как иначе да се 
направи проверката. Разполагаме с техните имена, изписани само на 
кирилица, а трябва да имаме включително и за обмена и на 
латиница. 

Аз не възразявам да изпратим едно официално писмо, може и 
по е-mail, но мисълта ми е все пак комисията да го гласува като 
протоколно решение, за да го свършим това днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли 
изказвания? 

Колеги, който е съгласен да поискаме от двете лица, които са 
граждани на други държави, членки на Европейския съюз, имената 
на латиница, моля, процедура по гласуване,. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 
Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева, за следващия Ви 

доклад. 
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам с 

едно придружително писмо, тъй като вече приключихме 
регистрацията на кандидатските листи, да изпратим листите на 
"Информационно обслужване" АД, за да бъдат качени на нашата 
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интернет-страница, тъй като не са качени всичките. Не мисля, че ще 
има някой против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 
Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, ще направя едно 
допълнително предложение към това, което направи колегата 
Дюкенджиева. Да бъдат вече поставени адресите, телефони и лица 
за контакт на инициативните комитети, които са издигнали и сме 
регистрирали независимите кандидати, на нашата интернет-
страница в публичния регистър.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения, 
колеги, свързани с интернет-страницата на комисията? Не виждам. 

Моля, който е съгласен кандидатските листи и адресите и 
телефоните на инициативните комитети да бъдат качени на нашата 
интернет-страница, да гласува. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка 
Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
Заповядайте, госпожо Дюкенджиева, за следващия Ви 

доклад. 
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание 
има качено писмо, което сме получили от "Информационно 
обслужване" АД. То е с № ЕП-00-72 от 22.04.2019 г. 

Колеги, това писмо е във връзка с наше писмо, което сме 
изпратили относно проверката на различните категории лица, която 
ще се извършва. "Информационно обслужване" АД са ни изпратили 



13 
 

 
 

едно предложение за обема на проверките. Моля, погледнете го, 
като аз обаче имам едно допълнение, ако комисията се съгласи – да 
включим все пак и проверка на членовете на инициативните 
комитети, тъй като мисля, че досега ние не сме извършвали никаква 
проверка спрямо членовете на инициативните комитети.  

Това е мое предложение. Каквото реши комисията. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, запознахте ли 

се с предложението за проверка на различните категории лица? 
Изказвания? Допълнения?  

Господин Войнов, заповядайте. 
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо председател, колеги! За 

проверката на кандидатите пак е записано – сигурно по инерция – 
дали лицето има навършени 18 години към датата на регистрация. За 
кандидатите изискването е 21 години към датата на провеждане на 
изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Предлагате ли лицата 
от т. 7 да отпаднат? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Както кажете, така.  Ние сме им 
изпратили едно писмо № 00-65, в което сме им написали да ни кажат 
за различните категории лица какви проверки ще бъдат извършвани. 
Това е в отговор на наше писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 
Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът отива към кандидатите и 
"Информационно обслужване" АД предлага да се проверяват и 
кандидатите. Да четем сега – какво има да проверяваме за 
кандидатите при положение, че те вече минаха през ГД  ГРАО. Това 
ми е много интересно. Това е едно. 

Второ, дали било обсъдено или не знам какво си. Дали били 
включени в други листи? Дали имали навършени 21 години към 
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датата на регистрация при положение, че вече го получихме това от 
ГД  ГРАО.  Какво правим с тези кандидати? Какво правим въобще? 

Предлагам да изчезне.  И да свършваме. 
Те могат да си предлагат, но без т. 7 – да има кажем да си 

проверяват каквото си искат. 
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Да, съгласна съм без т. 7. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли други 

изказвания относно съдържанието на проекта за писмо – да бъдат 
включени и други категории лица или да отпаднат някои от 
включените? 

Заповядайте, госпожо Цанева. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: За анкетьорите за мен трябва да отпадне 

тази проверка – представител на партия, коалиция или инициативен 
комитет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В чл. 3, ал. 3 са 
включени и анкетьорите. Включени са. 

Други изказвания, колеги? 
Госпожо Солакова, заповядайте. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това, което в тази комисия не сме го 

обсъждали, искам да помислим в тази насока. Не е предмет на 
извършването на проверката, а е предмет на обсъждане и взимане на 
решение в случаите, когато е необходимо. Тази проверка, да, ние 
извършваме, за да нямат различни качества в изборния процес. Но 
всяко следващо решение на лицето да бъде вписано и да участва в 
изборния процес в едно качество, ако преди това е имало друго 
качество, не би следвало автоматично да означава, че то се лишава 
от правото да придобие новото качество. 

Какво имам предвид? Едно лице може да е било застъпник, 
но в деня на изборите се налага да замести и да стане член на 
секционна избирателна комисия. Прави се предложението, много 
бързо  трябва да се вземе решението и тогава идва резултат от 
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проверката, че лицето е застъпник. Много е ясно, че лицето не може 
да бъде застъпник и член на секционна избирателна комисия. В този 
смисъл това означава, че следва да се заличи като застъпник, но да 
бъде член на секционна избирателна комисия, без да се създава 
напрежение в изборния ден. 

В този смисъл искам да имаме единното разбиране, че 
следващото решение на лицето означава то да бъде заличено от 
предишно качество, но да може да участва в новото качество, за 
което е подадено заявлението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 
Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Страхувам се, че аз съм на по-различно 
мнение тук. Аз считам, че трябва да следваме стриктно разпоредбата 
на чл. 3, ал. 3. Това лице, след като е регистрирано вече в едно 
качество, не може да участва в друго качество в тези избори. Това 
казва законът.  

А той като застъпник, както се даде примерът, или като 
наблюдатели, или като каквото и да е друго качество, той не действа 
само в изборния ден. То е имало възможност да извърши и други 
действия. Така че, който е бил застъпник, не следва да бъде член на 
СИК според мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Солакова, 
имате думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само едно 
изречение ще кажа. Чл. 3 от Изборния кодекс забранява да участват 
в две качества. Затова просто логиката на закона е едно лице да не 
може да има две качества в изборния процес. Не забранява 
последователно едно лице да участва в различни качества в 
изборния процес. Примерът, който ви дадох, ни създава най-много 
проблеми в изборния ден. Продължавам да считам, че това не е 
волята на законодателя.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, господин 
Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имаме различен прочит. И двамата си 
казахме тезите. Аз съм категоричен, че законодателят има предвид, 
че в един и същи вид избор – той го е казал – не може да участваш в 
повече от едно качество. Ти си избираш в кое качество да участваш. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, очерта се 
правен спор. Но той като че ли не е свързан с това решение, а със 
случаите, с казусите, които ще възникнат в изборния ден, ако има 
преминаване от едно качество в друго. 

Моля сега по писмото – кои категории лица да изпратим за 
проверка, колеги. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По отношение на предложението на 

"Информационно обслужване" АД, колеги, аз предлагам да изготвим 
писмо, в което да включим нашето разбиране кои проверки да бъдат 
извършени по отношение на категориите лица и когато има такъв 
проект, да го обсъдим и да го изпратим на "Информационно 
обслужване" АД. 

Запознаваме се с предложението на "Информационно 
обслужване" АД – и аз така и разбрах докладчика, че ние ще изразим 
нашето становище във форма на писмо до тях, с което писмо ще 
възложим извършването на проверките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви,  госпожо 
Солакова. 

Докладчикът? 
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Съгласна съм. Само искам да 

уточним за т. 7 – дали остава само проверката дали е регистрирано 
лицето в повече от една кандидатска листа или пада цялата т. 7. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Разбира се, че остава т. 7. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е съществено 
изискване. Никой не може да бъде в две листи. Да.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Затова питам, защото имаше 
предложение цялата т. 7 да отпадне. Затова питам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В какъв срок можете да 
изготвите писмото,  госпожо Дюкенджиева? 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Сега ще го изготвя. След малко. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре, за следобедното 

заседание да го докладвате. Благодаря. 
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Прочетох забележките. Те може би очакват 

отговор на тези забележки. Това са въпроси – това, което е най-
накрая в текста. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Не, на тези въпроси те не очакват 
отговори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 
Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Госпожо председател, колеги! За 
ваше сведение, колеги, само ви информирам, че има постъпило 
предложение в Централната избирателна комисия от Румяна 
Веселинова Стоилова със следното предложение/: „В листата за 
евродепутати да бъде включен бившият президент  господин Георги 
Първанов“. Изложени са и съответните мотиви за това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, госпожо 
Стойчева. 

Госпожо Ганчева, заповядайте да докладвате. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема  госпожо председател, ще 

моля в следобедната част да докладвам моите преписки. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 

Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо 

председател! Колеги, ние се съгласихме, че до областните 
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управители с копие до всички районни избирателни комисии да 
изпратим едно писмо, с което да се обърнем към тях с искане да 
направят огледи на залите, помещенията, в които ще се приемат 
документите от секционните избирателни комисии. С госпожа 
Бойкинова сме подготвили такова писмо и трябва да е публикувано 
във вътрешната мрежа. То е до всички районни избирателни 
комисии с копия до главния секретар на Министерския съвет и до 
всички областни управители. Писмото е от 22.04.2019 г. – същия 
ден, когато взехме протоколното решение. Изготвено беше, но 
просто нямаше възможност да бъде докладвано. 

Във връзка и на огледа, който извършиха заедно с РИК в 
София – град, колегите Бойкинова и Войнов, може да направят и 
предложение за допълнение. Моля да го погледнете, за да го 
изпратим до районните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо 
Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз имам само едно предложение. С 
едно последно изречение да ни уведомят във връзка с горните 
действия за извършената организация. Тоест, ние да имаме и 
обратна връзка на това как се случва организацията, тъй като вчера 
например при огледа на зала „Универсиада“ се оказа, че 
собственикът на зала „Универсиада“ ще следва в един срок да 
приведе в действие изискванията към пожарната охрана, които той 
декларира, че ще бъдат предприети в срок действията и залата ще 
бъде съгласно изискванията на противопожарната охрана. Но 
считам, че е добре ние да бъдем информирани как върви 
организацията не само в София, но и във всичките 31 района. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, важно е 
писмото с оглед вчера констатираните нарушения.  

Двете изречения започват с „Предлагаме“. Дали второто 
„предлагане“ да не го изнесем на нов ред? 
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Други бележки, колеги? Готови ли сте, колеги, със 
съдържанието? Други предложения за изпращане на писмо? 

Ако няма, колеги, предлагам процедура по гласуване. 
Моля, гласувайте. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 
Стефка Стоева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 
няма. 

Предложението се приема. 
Моля, продължете докладите си,  госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка от днешно заседание е качено писмо, подписано за главен 
счетоводител в администрацията на Народното събрание. Изпратени 
са ни оправдателни счетоводни документи за разходите, извършени 
за сметка на ЦИК през месец март за топлоенергия, електроенергия, 
вода и обслужване от служебен офис. Общата сума е 4 031,83 лв.  

Имаме протоколно решение на комисията с мандат 2014 – 
2019 г. След прекратяване на действието на споразумението с 
Народното събрание тези преписки се докладват само за сведение на 
Централната избирателна комисия и се предоставят на главния 
счетоводител за извършване на проверка, в случай на необходимост 
– връщане в зала и приемане на решение на Централната 
избирателна комисия. В случай че документите са изрядни, по тях се 
извършва плащането.  

Тъй като ми се струва, че е първото писмо, което получаваме, 
предлагам в този състав да приемем едно протоколно решение в 
този смисъл за тези разходооправдателни документи за сметка на 
ЦИК, които трябва да плащаме на Народното събрание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги. 
Няма изказвания. Трябва да се плащат консумативите. 

Моля, процедура по гласуване, колеги, по предложеното 
протоколно решение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 
Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, 
Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
Имате думата, госпожо Солакова, да продължите с докладите 

си. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намира с вх. № 
ЦИК-09-80 от 23.04.2019 г. докладна записка на госпожа Манолова – 
директор на Дирекция „Администрация“ относно събиране на 
оферти за тонери и почистващи материали.  

Виждате, че с оглед подготовката и за активната ни дейност 
към изборния ден, както и необходимостта от привличане на 
допълнителни сътрудници в този период, на Централната 
избирателна комисия се предлага да одобри закупуването на тонер-
касети, посочени са моделите съобразно машините, с които 
разполагаме в ЦИК, както и артикули – почистващи материали. 
Общата прогнозна стойност на разходите е до 8 640 лв. с ДДС. 

Имаме налични средства в параграф „Издръжка“. 
Към докладната записка имаме справка от главния 

счетоводител госпожа Младенова за разходени средства за 
закупуване на тонер-касети. Предлагам ви да одобрим този 
прогнозен разчет, предложението за закупуване на тонери по 
посочените модели и артикули – почистващи средства, за което да 
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бъдат предприети действия за събиране на оферти, които ще бъдат 
представени на вниманието на Централната избирателна комисия за 
одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата. 
Не виждам желаещи за изказвания. 
Моля, процедура по гласуване, колеги. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 
Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 
Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
 Господин Димитров е в отпуск, подаде заявление. Ще дойде 

в 15,00 ч. 
Моля, продължете, докладите си,  госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вече на третия път 

успешно, надявам се, да ви докладвам докладната записка. Тя вече е 
публикувана във вътрешната мрежа. От вчера знаете, че правим 
опити да бъде публикувана. Тя е с вх. № ЦИК-09-79 от 23.04.2019 г. 
Това е докладна записка относно представяне на отчет за извършена 
работа от нает по граждански договор сътрудник. Става дума за 
госпожа Снежанка Велкова. Има публикуван Договор № 12 от 
19 март 2019 г. заедно с отчет от 22.04.2019 г. Съгласно чл. 7 и чл. 8 
размерът на възнаграждението за целия период може да се заплати 
по този договор изцяло или на части по банковата сметка на лицето 
в срок до седем дни от приемане на отчета от възложителя.  

В този случай и в предложението на госпожа Манолова 
имаме и изчисление на времето, в което е извършена работата по 
представения отчет. Виждате, съобразно предмета на дейност по 
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гражданския договор този представен отчет подробно описва 
дейностите, които е изпълнила госпожа Велкова. 

Предлагам да приемем работата, да одобрим представения 
отчет и да се изплати съответно възнаграждение в размер на 1 945,95 
лв.  Средствата ще бъдат от предвидените в план-сметката за 
разходите за изборите. 

Моля за одобрение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги? 

Съгласни ли сте да се изплати по граждански договор част от 
възнаграждението? Други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, колеги. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 
Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 
Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 
Госпожа Солакова запазва част от доклада си за след обяд. 
Госпожо Ганчева, заповядайте. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЕП-00-

70/1 от 22.04.2019 г. Колеги, това е писмо, получено от  господин 
Горанов от "Информационно обслужване" АД, с което ни е 
предоставена справка за неприетите заявления, актуална към 19,00 ч. 
на 22.04.2019 г., като тук са видни и грешките и причините за 
неприетите заявления. 

Докладвам го за сведение и запознаване от комисията и в 
случай, че някой колега прецени да се върне на доклад. 

Колеги, докладвам вх. № ЕП-00-8-54 от 23.04.2019 г., като 
това е писмо от  господин Горанов от техническия екип на 
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"Информационно обслужване" АД по договора ни за криптирания 
обмен, като се сочи, че на 23.04.2019 г. е получен файл с български 
граждани, регистрирани да гласуват в Малта, който съдържа 1004 
лица. Представена ни е информация, идентифицираща лицата и се 
предлага да се изпрати информацията до малтийските власти чрез 
контактната точка на България до контактната точка на Малта по 
предложения в писмото начин и съобразно обективираната 
информация. 

Предлагам да приемем с протоколно решение да дадем 
санкцията си за изпращане на тази информация по предложения 
начин.  

Моля да гласуваме протоколно решение в този смисъл. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата 

по предложения проект за протоколно решение. 
Няма изказвания и предложения.  
Моля, процедура на гласуване, колеги. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
Николов, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, 
Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
Моля, госпожо Ганчева, да продължите с докладите си. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с аналогичен доклад, 

постъпил с вх. № ЕП-00-8-51 от 19.04.2019 г. и направено уточнение 
от  господин Горанов с вх. № ЕП-00-8-53 от 22.04.2019 г. Тъй като в 
първоначалното писмо имаше грешка – сочи се, че е получен файл с 
български граждани, регистрирани да гласуват в Белгия – 948 лица 
със съответната идентифицираща информация за тях - и беше 
предложено да се изпрати писмо-отговор до контактната точка на 
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Белгия чрез контактната точка на България, като в едното изречение 
имаше объркване, че е до португалските власти. С втория входящ 
номер, който ви докладвах, се прави уточнение, че писмото е до 
белгийските власти. 

Предлагам да дадем санкцията си, като гласуваме протоколно 
решение да бъде изпратена тази информация от контактната точка 
на България до контактната точка на Белгия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги. 
Има ли изказвания? Няма.  

Моля, който е съгласен да приемем протоколно решение в 
посочения смисъл, да гласува. 

Моля, процедура по гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
Катя Иванова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, 
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 
Дюкенджиева, Севинч Солакова, Стефка Стоева, Таня Цанева, 
Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия Ви доклад. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, към момента ще ви 

докладвам само за сведение, да се запознаете с преписка с вх. № ЕП-
00-8-55 от 23.04.2019 г., като това отново е информация от 
техническия екип по изпълнение на договора с "Информационно 
обслужване" АД за криптирания обмен. Само че обръщам внимание, 
колеги, че на 23.04.2019 г. е получен криптиран файл с български 
гражданин, който е кандидат за член на Европейския парламент от 
Испания. Файлът е бил успешно декриптиран и съдържа сканирано 
писмо в PDF-формат, като ви моля да се запознаете с файла и в 
следобедната част да приемем решение да изпратим съответната 
информация. 
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Това е за сега,  госпожо председател, от мен. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Ганчева. 
Последният Ви доклад е за сведение? Нали така? Да, 

благодаря. 
Колеги, дойде една много добра новина във връзка с 

машинното гласуване. Господин Чаушев ще я докладва. Господин 
Чаушев, предлагам да дадем почивка, защото има една планирана 
среща с делегация от Черна гора, и веднага след това да влезем и да 
продължим заседанието, колеги. 

Предлагам заседанието да продължи в 11,50 ч. Моля ви за 
точност, защото след обяд ни предстои тежка работа. 

Почивка до 11,50 ч. 
 

(След почивката) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, 
продължаваме днешното заседание с т. Разни. 

Давам думата на  господин Чаушев да докладва относно 
машинното гласуване. 

Заповядайте, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладът ми във връзка с машинното 

гласуване ще бъде в две направления. Ще започна под влияние на 
Декарт от близко към далечно и от просто към сложно. 

Колеги, във вътрешна мрежа имате проект за разпределение 
на три хиляди секции. Тоест, получили сме изпълнението от нашия 
изпълнител по онзи договор, който гласувахме вчера. Те се 
справиха. Моля да обърнете внимание и да отворите файла. Днес 
продължаваме с приемо-предавателен протокол с вх. № ЦИК-06-08-
10 от 24.04.2019 г. Изпълнителите по наш договор за изработване и 
предоставяне на списък на три хиляди секции заедно с Методика за 
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разпределение на секциите при модел „Социологическа 
едностепенна гнездова извадка“ е представен в ЦИК и е качен във 
вътрешната мрежа. Вижте го.  

Налице е методиката. Налице е и разпределението на три 
хиляди секции на дълъг файл, с което изпълнителите изпълниха 
задължението си да ни ги представят по чл. 2 от сключения договор 
заедно с въпросния приемо-предавателен протокол, за който ви 
казах. 

Имаме до утре евентуално да нанесем корекции от пръв 
поглед. Горе-долу вижте как са разположени, вижте номерата на 
секциите така, както са изписани. Става въпрос чисто формално. 
Разбира с, пак ще ги проверим малко по-късно до утре.  

Казвам ви, че утре ще ви докладвам евентуално, ако 
преценим, или може би малко по-късно, решение за обявяване на 
тези секции за машинно гласуване. Това са, както ви казах, 145 
страници. Ето ги, 145 страници. Така да се каже, това ни е най-
голямото решение. Но утре ще ви докладвам решението с 
приложението. Това е приложение по същество. Решението ще бъде: 
обявява – така, както сме го правили и преди – три хиляди секции за 
машинно гласуване. Но това ще стане утре. 

С една дума докладвам, че изпълнителите просто си 
изпълниха засега задължението. Утре ще ви докладвам решението и 
евентуално дали ще поискаме корекции или не, това ще го решим 
утре. Но утре с това решение ще финализираме решението за тези 
три хиляди секции. 

Базата данни, с която сме разполагали към момента от ГД  
ГРАО и която е на нашата страница, постоянно се актуализира. 
Кметовете междувременно продължават да си сменят секциите, 
както ви го казах и преди. А те и ще продължат. Тъй че, вероятно 
секциите няма да се променят, но въпросът е, че ще се променят 
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адресите. Така че да бъдете подготвени, сигурно ще има поне три – 
пет поправки допълнително. 

За да избегнем големия брой поправки, което неминуемо ще 
стане, в следобедното заседание ще ви предложа писмо до всички 
районни избирателни комисии. Да им изпратим този файл, да си го 
проверят в срок най-късно да 30-ти евентуално – това е единият 
вариант – да си видят техния масив от данни и да ни изпратят 
обратна информация до 30-ти и евентуално на 1 – 2 май можем да 
пристъпим към окончателното решение.  

Другият вариант е следният. Можем да вземем това решение 
още утре, но да си имаме предвид, че ще последват един куп 
редакции. 

Аз предлагам във връзка с втората част на доклада ми, горе –
долу да го осмислим до след обяд, защото ще ви докладвам вече 
сключване на договора с изпълнителя, който обявихме съгласно 
нашето Решение № 133 и те горе-долу да започнат да програмират 
поне номерата на секциите. Евентуално да им дадем три – четири 
празнични дни, за да започнат. Евентуално, но разбира се, след 
подписване на договора.  

Толкова по точка първа от моето изложение. Това отива за 
след обяд, ще го обсъдим. 

Сега – точка втора, пак за сведение. Във вътрешната мрежа в 
папка с моите инициали вече имате и договора с изпълнителя, който 
беше определен съгласно наше Решение № 193. Въз основна на 
цялостната документация, която ние обсъждахме и приехме 
съответните решения – индивидуални протоколи, доклад на 
комисия, съответно и Решение № 193, моля за след обед да видите 
договора. Той е част от документацията. Със зачерненото са онези 
добавки, които са направени въз основа на индивидуален протокол 
№ 3, като би следвало и той да е там, но не знам дали е качен.  
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С една дума, по процедура по ЗОП, тъй като договорът е част 
от документацията, която вече сме били обявили, добавките могат да 
бъдат само въз основа на въпросния индивидуален протокол № 3. Би 
следвало тези добавки при сравнителен подход, разбира се, те са 
пред вас, да са нанесени в окончателния вариант на проект на този 
договор, защото той също трябва да се изпрати на насрещната 
страна. 

Молбата ми е за след обяд да ги прегледате, да сравните и да 
пристъпим към одобряване на този проект на съдържание на 
договора, който да бъде изпратен на насрещната страна. 

Толкова ми е докладът. 
ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви, господин 

Чаушев. 
Колеги, предлагам, след като се запознаем с материалите, да 

ги разгледаме в следобедно заседание, ако няма други предложения. 
Има ли други колеги с доклади в т. Разни?  
Господин Николов, заповядайте. 
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз може би не точно към т. Разни, 

уважаеми колеги, а към точката за отваряне на запечатано 
помещение бих искал да се присъединя, ако няма възражения. 

Уважаеми колеги, в моята папка за днешното заседание е 
посочено едно писмо-заявка от страна на община Борово, област 
Русе, което е постъпило на 23 април. С писмо по заявка кметът на 
общината господин Валентин Панайотов заявява искане да бъде 
разрешено отваряне на помещение, в което се съдържат документи – 
изборни книжа и материали по-скоро, от произведения национален 
референдум през 2013 г. и изборите през 2015 г. с цел организиране 
на експертиза и искането е само за експертиза на документите, по 
отношение на които е изтекъл петгодишният срок, а именно от 
националния референдум през 2013 г. 
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В тази връзка съм подготвил проект на решение, който бихте 
могли да погледнете, да се запознаете с него. Той е обичайният 
проект за решение, няма нищо извънредно по него. 

Това, което за мен поне предизвика интерес, тъй като готвя 
второ такова решение, е, че в тези решения, каквито и вчера имаше, 
и днес имаше, във връзка с отваряне на помещения и във връзка с 
предаване на архив на материали от 2013, 2014 г., там, където е 
минал петгодишният срок вече, ние се позоваваме на последното 
решение по отношение на парламентарните избори през 2017 г. И 
това изглежда логично, тъй като е сравнително актуално решението, 
а не на решението, което е валидно за отваряне на помещение и 
съхраняване на документи, което е прието за съответния вид избор – 
в този случай национален референдум 2013 г. 

Аз не възразявам срещу тази практика. Но моля да 
погледнете решението, колеги, и ако има някакви корекции, да ги 
направим. Ако не, да го приемаме. Не е спешен въпросът, но според 
мен не е с висока степен на сложност. 

Благодаря. 
ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви,  господин 

Николов. 
Колеги, имате думата за изказвания. 
Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Това копие от заповедта на кмета за 

определяне на длъжностните лица от общинската администрация и 
от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Това е дадено в диспозитива, 
доколкото разбирам? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Да, най-отдолу. Има го, навсякъде го 
пишем. Можете да го вземете от някое друго решение. В решението 
на  господин Джеров от сутринта го имаше, можете да го погледнете 
и там. 
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Имаме всъщност запис, последният 
абзац: „След предаването на книжата от националния референдум за 
2014 на Държавен архив и унищожаване на останалите книжа, 
кметът изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и 
реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на 
експертната комисия относно ценността на документите и 
предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването 
им.“  

Добре, добавка към този абзац да бъде.  
ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други изказвания?  
Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Ако в това помещение има само тези 

книжа, не взимаме специално решение, а кметът може 
самостоятелно със своя заповед да отвори помещението и да се 
предадат тези книжа. Тоест, изпращаме писмо. Има бланково писмо 
при машинописките. Ще Ви го кажа кое е точно. Но трябва да се 
уточни, че в помещението се съдържат само тези книжа и никакви 
други. Ако има други книжа, тогава се взима решение. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз уточних, че има и други книжа. 
Тук се съхраняват и книжата и материалите от изборите през 2015 г. 

ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА:  Госпожо Солакова, имате 
думата. (Реплики на госпожа Солакова извън микрофоните.) 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Доколкото разбрах, добавката е 
навсякъде, където става дума за 2015 г., да се отбележи „от 
произведените местни избори през 2015 г.“.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Принципно е добре да се описва в 
запечатаното помещение какви книжа има, за да е ясно какво точно 
трябва да се направи. 

ПРЕДС. ТАНЯ ЙОСИФОВА: Други изказвания, колеги? Ако 
няма, да преминем към гласуване? 
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Моля, гласувайте проекта на решение, изготвен от  господин 
Николов. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов, 
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цветославова 
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Севинч Солакова, 
Стефка Стоева, Таня Цанева, Таня Йосифова, Цветанка 
Георгиева); против – няма. 

Решението се приема. 
Решението има № 223-ЕП. 
Давам думата на госпожа Дюкенджиева. Заповядайте, 

госпожо Дюкенджиева. 
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, само искам да 

информирам Централната избирателна комисия, че се върнаха 
проверките на последните две партии – АТАКА и НФСБ. И от двете 
проверки кандидатите отговарят на изискванията. Останаха да се 
върнат в ранния след обяд и инициативните комитети. 

Това за сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, има ли други 

изказвания? След обед продължаваме. 
Прекъсвам заседанието. След обяд продължаваме в 15,00 ч. с 

изнесено заседание, горе, на източния вход, след което се връщаме 
обратно, за да приемем съответните решения. 

Всички колеги ще бъдат горе, защото трябва да подадем 
имената и да бъдат в кутията, а не да изтегля някой и да го няма.  

Благодаря. 
Прекъсвам заседанието до 15,00 ч. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължава 
заседанието. Изчакваме докладчикът по двете точки господин 
Андреев да подготви решенията за теглене на жребия. 

Кой иска думата по точка „Разни“? 
Госпожо Ганчева, заповядайте.  
 
6. Разни.  
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в първата част на 

заседанието Ви запознах с преписка с вх. № ЕП-00-8-55 от 23 април 
2019 г. Това е писмо, получено във връзка с изпълнението на 
договора ни с „Информационно обслужване“. Член на техническия 
екип е господин Горанов, който ни предоставя информация, че на 23 
април 2019 г. е получен криптиран файл с български граждани  
кандидати за членове на Европейския парламент от Испания, като 
файлът е бил успешно декриптиран и съдържа сканирано писмо в 
PDF формат на базата на изградения достъп до национална база 
население и е извършено успешно идентифициране на лицето, като 
данните са посочени конкретно. Лицето не е регистрирано като 
починало и няма наложени правни ограничения.  

Сочи се, че тъй като екипът им не разполага с пълни данни от 
Регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент, не 
могат да извършват проверка дали същото лице е вписано като 
кандидат за член на Европейския парламент от България. 
Приложено изпращат декриптирания файл с писмо и предложението 
е разрешение да се изготви писмо-отговор до испанските власти, 
който да бъде с тази информация, в което да се посочи, че лицето не 
е лишено от избирателни права и дали лицето е кандидат в друга 
страна членка. Писмото да бъде изпратено по имейла и чрез 
системата на Sirca/BC до контактната точка на Испания чрез 
контактната точка на Република България след получаване 
санкцията на Централната избирателна комисия.  



33 
 

 
 

Колеги, припомням, че ние на наше заседание – става въпрос 
за лицето Ева Мария Попчева – ние оперативно с колеги в почивката 
обсъдихме преписката и предлагаме да бъде изпратена тази 
информация, която е предоставяне от „Информационно 
обслужване“. Извършила съм проверка в нашите регистри и със 
сътрудника на госпожа Дюкенджиева дали лицето фигурира в 
кандидатските листи, които сме регистрирали за предстоящите 
избори. Проверката установи, че госпожа Попчева не фигурира и 
предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване“, 
като приложим писмо, подписано съответно от председателя, от 
секретаря, с което предоставяме, че лицето няма наложени правни 
ограничения и не е регистрирано като кандидат за предстоящите 
избори в Република България за членове на Европейския парламент 
от Република България. това е предложението. Моля за протоколно 
решение в този смисъл, тоест, протоколно решение, с което да 
изпратим информацията така, както ни е предоставена от 
„Информационно обслужване“ ведно с извършената от нас служебна 
проверка, че лицето не е регистрирано като кандидат за 
предстоящите избори за членове на Европейския парламент от 
Република България. 

Ако има други предложения?  
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Ганчева. Имате думата. Чухте докладчика за предложения проект за 
протоколно решение. Изказвания има ли? Няма.  

Колеги, моля, който е съгласен да гласуваме протоколно 
решение в посочения смисъл, моля, процедура по гласуване.  

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 
Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 
няма. 
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Благодаря. Имате ли още доклади? Заповядайте, госпожо 
Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:, Да, имам, госпожо Председател. 
Докладвам вх. № ЕП-00-88 от24 април 2019 г. Във връзка с наше 
писмо, изх. № ЕП-00-86 от 23 април относно изпращане на 
съобщение до лицата, които са в списъка на неуспешно подадените 
заявления и декларации за гласуване извън страната, ни информират 
от „Информационно обслужване“, че в интервала между 21.10 и 
21.20 ч. на 23 април 2019 г. са изпратени последователно писма до 
общо 162 потребителя, които присъстват в списъка на неуспешно 
подадените заявления и декларации и са посочили имейл за обратна 
връзка, и са посочени в писмото. Докладвам го за сведение и 
запознаване. 

Имам още доклади. Докладвам вх. № ЕП-00-8-57 от 24 април 
2019 г. Това е писмо, отново получено от техническия екип, 
господин Горанов, като се сочи, че на 23 април 2019 г. е получен 
криптиран файл с избиратели български граждани, регистрирани да 
гласуват в Италия. Файлът е успешно декриптиран и съдържа 2614 
лица. Предлага се да се изготви писмо-отговор до испанските власти 
относно извършената идентификация, в която да се посочат 
бележките така, както са по писмото. 

Предлагам да приемем протоколно решение, с което да си 
дадем санкцията информацията да бъде изпратена от нашата 
контактна точка до контактната точка на съответната държава, 
именно, Италия. Предлагам протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, изказвания по 
предложението за протоколно решение? Няма. Моля, процедура по 
гласуване.  

Гласували: 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 
Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо с вх. № ЕП-00-81 
от 22 април 2019 г. То е изпратено чрез съпорт.ЦИК.бг, като 
виждате въпроса от лицето, което е имало проблем, че му се изписва 
грешен контролен код, както и отговора от техническия партньори 
за поддръжка на онлайн заявлението, с което се обяснява какъв е 
проблемът. Докладвам го за сведение и запознаване. То е в папката 
„Съпорт“, съгласно протоколни решения на Централната 
избирателна комисия.  

Докладвам вх. № ЕП-22-68 от 22 април 2019 г. То е писмо, 
получено по електронната поща. Лицето не се е посочило кое е, само 
че в информацията пише: „Единствено и само за нуждите на 
въвеждане на регистрацията ми като гласоподавател в Сейнт 
Джулианс, Малта, Ви разрешавам да ползвате личните ми данни.“ 
Така посочва какъв е проблемът и се сочи, че грешката е била, че 
въвежда въпросния адрес на нашия сайт четири пъти, точка по 
точка, буква по буква и оттам излиза, че адресът не съвпада с база 
данни, как е възможно такова разминаване и прочее. Приложени са 
скрийн шотове, явно в процеса на подаване на електронното 
заявление, като е приложено и копие на лична карта по отношение 
на адреса. Предлагам да извършим проверка какъв точно е бил 
проблемът с това лице и евентуално ако е технически, със съпорт да 
се свържат с него. Моля за решение в този смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, въпроси? 
Бележки? Не виждам. Процедура за гласуване за протоколно 
решение, моля.  

Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 17 (Стефка Стоева, 
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър 
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан 
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева 
и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № ЕП-04-01-39 от 24 
април 2019 г. Това е писмо, получено по електронната поща днес на 
Централната избирателна комисия и е от секретариат на работна 
група „Избори“. Приложено е писмо от господин Иван Найденов, 
постоянен секретар. Моля да се запознаете с информацията в него, 
тъй като е по повод на предстоящото приемане на решението по чл. 
12 от Изборния кодекс, с което Централната избирателна комисия 
ще определи местата в държавите. Изразено е становище за 
нецелесъобразност по разкриване на избирателни секции в държавни 
места. Към настоящия момент го докладвам за сведение. 

За информация на Централната избирателна комисия, 
господин Илия Горанов е тук, каза, че ще изчака за да направим 
обединенията в местата, които са в системата ни за подаване на 
електронно заявление за гласуване извън страната, с оглед на 
нашето протоколно решение, което взехме вчера, мисля, а именно, 
да обединим местата с оглед начина на изписване.  

Колеги, са проявили интерес. Ако имате други предложения - 
преди сме го правили така - моля за Вашите предложения тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Има ли други 
предложения, колеги? Няма. Който е съгласен да спазваме 
установената досега практика, моля, процедура по гласуване.  

Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Нямате ли повече доклади? Добре. 
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 
това, което обсъждахме сутринта по повод на обема на проверките 
от „Информационно обслужване“, в днешно заседание в моя папка е 
качен проектът на писмо до „Информационно обслужване“. Моля 
колегите да се запознаят и да го обсъдим, за да го изпратим на 
„Информационно обслужване“. Отпадна, както се бяхме разбрали и 
за кандидатите, които са точка 7, остана само да се провери 
коректното изписване на трите имена и ЕГН-тата и съответно 
проверка дали лицето не е регистрирано за кандидат в повече от 
една кандидатска листа. 

Това, което обсъждахме и преди сутринта в заседанието по 
повод на въпросите на „Информационно обслужване“ – въпросите 
може да ги видите и в писмото – съм написала проект на отговори на 
въпросите в забележки. Моля за коментарите на колегите и 
съответно ако се налага корекция, да извършим корекцията.  

Благодаря.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В писмото: Приложено, 

Ви изпращаме обема на проверките – нещо не сме съгласували рода 
и числото.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре: „Приложено, Ви 
изпращаме проверките, които трябва да бъдат извършени за 
различните категории лица“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли 
бележки, въпроси, допълнения? Беше обсъждан вече проектът за 
писмо. Запознахте ли се съдържанието на проекта за писмо?  

Няма изказвания, така разбирам по мълчанието. Ако няма, 
колеги, моля за процедура по гласуване да изпратим писмо с това 
съдържание. 

Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Проверката на застъпниците, освен 

обстоятелствата, които са изброени в писмото – трябва да се 
извърши проверка дали лицето не е поставено под запрещение, не 
изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за 
умишлено престъпление от общ характер. Това са изискванията за 
застъпник, плюс, че трябва да бъде лице, навършило 18 години, и 
проверката съответно по чл. 3, която е включена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Чаушев, само 
на микрофон, моля. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Твърдя просто, че няма да има време за 
всички тези проверки. Просто деня е от 12 часа и се дели на часове, 
включително в закона пише едно, но не знам дали е съгласуван с 
времево-пространствените протяжности.  

(Коментари и обсъждания без включен микрофон.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Готови са и са 

включени за проверки.  
Господин Андреев, заповядайте да докладвате Вашите две 

решения. 
 
4. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

номерата в бюлетината за гласуване в изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 
г. 

 
5. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, 
коалициите и инициативните комитети в различните форми на 
предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за членове на 
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Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 
г. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, госпожо Председател. 
Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има двата 
проекта, които отразяват проведените жребии – първия жребий от 15 
часа за поредните номера в бюлетината за гласуване в изборите за 
членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 
2019 г. Това е проект № 226. Вторият е по отношение на 
отразяването на предизборната кампания в различните форми пред 
Българската национална телевизия и Българското национално радио 
– това е № 227. Молбата ми е да ги погледнете. Сверени са номерата 
така, както са отразени в стенографския протокол, както и във 
визуализацията, която беше извършена от нашите партньори 
„Информационно обслужване“ по времето на самото теглене на 
жребия. В тази връзка аз няма да ги изчитам, Вие погледнете и като 
основание, и като текстове самите решения и да ги подложим на 
гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Само в началото на 
диспозитива, макар и да сме го казали в мотивите, струва ми се, 
трябва да бъде в бюлетината, за произвеждане на избори пак да 
споменем, защото го имаме в мотивите.  

Николай Ненчев – независим кандидат. Горе сме казали 
независимите кандидати веднага в началото на диспозитива, тук 
просто им казваме „независими“.  

Имате последица от закона, дали е част от нашето решение. 
Нека го обсъдим, така ми се струва, колеги.  

Само този проект за решение ли гледаме, или гледаме и 
следващия?  

Колеги, изчетохте ли проектите за решения? Имате думата за 
бележки, допълнения.  

Да приемем мълчанието като знак на това, че няма 
изказвания, така ли?  



40 
 

 
 

Процедура по гласуване, колеги, на първия проект за 
решение – определяне на поредните номера в бюлетините на партии, 
коалиции и независими кандидати. Моля, процедура по гласуване.  

Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 224. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, да гласуваме 

следващия проект за решение – жребия за БНТ и БНР. Процедура по 
гласуване.  

Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, 
Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, 
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Благодаря.  
Номерът на решението е 225. 
Приключихме с двете процедури по жребия. 
Колеги, други желаещи за включване в дневния ред?  
Госпожо Стефанова, заповядайте.  
 
6. Разни.  
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна папка е 

публикуван клип 3 за одобрение. Моля да го прегледате. Сравнила 
съм текста с този, който сме одобрили.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги нека да 
запишем на микрофон предложенията. 
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, аз правя едно 
предложение бюлетината да бъде с номера до 27 – толкова, колкото 
са ни регистрираните партиите коалициите и независимите 
кандидати. Тук в клипа е до 31. Моето е предложение е да си е до 27. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: И за печатите, колеги, 
да бъдат съответни на печатите които ще използваме в тази 
кампания, или да са правоъгълни. Води се: хоризонтално, а не 
вертикално печатите.  

Други бележки, колеги? Ако няма, да одобрим клипа с 
предложените изменения в него. Моля, процедура по гласуване, 
колеги.  

Гласували: 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева, 
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 
Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 
няма. 

Продължавайте, госпожо Стефанова. 
 
2. Доклад относно разяснителна кампания. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЕП-25-15-2 от 24 

април е постъпило писмо от бТв във връзка със забавянето на 
подписването на договора за разяснителна кампания, а са направили 
разместване в медия плана, а именно, стартът да е отложен с един 
ден, вместо на 24, на 25 април. Времето, с което ще разполагаме да 
реагираме за залагане на излъчването в ефир е недостатъчно, 
вследствие на което ние предлагаме да стартираме според 
приложения коригиран медия план за месец април. Промяната в бТв 
е само в преместване в предвиденото излъчване на 24 април от 
предаването „Лице – лице“ за 25 април в емисия „Новини“ в 5 часа. 
В нишовите ни канали излъчванията са преместени с един ден и не 
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се променят като краен брой. Няма да има промяна на сумата и на 
други параметри в споразумението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря.  
Госпожо Солакова, заповядайте.  
 
6. Разни.  
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги първо само да Ви 

съобщя, че във вътрешна мрежа е публикувано съобщението за 
рубриката „Въпроси и отговори“, така, както вчера се разбрахме, за 
изплащане на възнаграждението на лица, които са безработни или са 
с право на социално подпомагане.  

На следващо място Ви докладвам, че е актуализирана 
справката за получената информация за избирателните списъци, 
част втора. Виждате, че рязко се увеличи броят на избирателите, 
включени в част втора, за които по-късно ще изпратим информация 
за проверка по криптирания канал, който е осигурен между страните 
членки на Европейския съюз, а днес ще Ви помоля: писмото е 
публикувано във вътрешната мрежа, отново до изпълнителния 
директор на „Информационно обслужване“ в изпълнение на договор 
№ 1 от януари месец тази година, да изпратим документите, които 
изискаха от „Информационно обслужване“ и които ние получихме 
от община Димово или Димитровград за избирателите, включени в 
част втора, граждани на други държави членки. Пак казвам, само за 
община Димово и за община Димитровград в случая, да изпратим 
писмо за извършване на проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, процедура по 
гласуване. Който е съгласен да изпратим такова писмо, моля, 
гласувайте.  

Гласували: 16 членове на ЦИК: за – 16 (Стефка Стоева, 
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 
Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло 
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 
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Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка 
Георгиева); против – няма. 

Мисля, че с това се изчерпи дневният ред. 
Госпожо Йосифова, кажете. 
Колеги, много неща отложихме за утре: машинно гласуване, 

изглеждане на клипа за излъчването сутринта.  
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Тогава нека сега го изгледаме - 

проектът на решение е една страничка, ако решите.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да го видим, колеги.  
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: За служебния отпуск на 

кандидатите е.  
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в моя папка можете да 

погледнете, проект за решение относно ползването на служебен 
отпуск от кандидатите за членове на Европейския парламент.  

Специално в т. 4 накрая, след „член на Съвета на 
директорите“ има запетайка, преди „на управителния комитет“.  

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Може ли само в основанието да 
добавим и: „във връзка с чл. 389“? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре.  
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, в точка 1 се променя текстът в 

следната редакция: „Кандидат, който е държавен или местен орган 
или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, 
задължително ползва по свой избор неплатен служебен или платен 
годишен отпуск за времето от деня, следващ датата на решението на 
ЦИК за регистрацията на кандидата до обявяване на резултатите от 
изборите включително.“ Това е точка 1.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, други бележки 
и изказвания по предложения проект за решение?  

Господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Защо трябва да се приложат изискванията 

по чл. 389 и за точка 1.3.? 
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Защото чл. 161, ал. 6 изрично препраща 
към чл. 389 и длъжностите, които са посочени там.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, изяснявам си просто. Така е, да.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Докладчикът добави и 

това правно основание в доклада.  
Други колеги? Няма. Тогава моля, процедура по гласуване на 

проекта за решение, колеги.  
Гласували: 18 членове на ЦИК: за – 18 (Стефка Стоева, 

Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, 
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 226.  
Изчерпихме дневния ред и всички допълнителни 

включвания. 
Обявявам край на заседанието.  
Насрочвам следващото заседание за утре в 10 часа.  
Благодаря и приятна вечер!  
 

(Закрито в 17.45 часа.) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Стефка Стоева 

 
СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  
 

Стенографи: 
Божидарка Бойчева 
 
Юлия Стоичкова 


	П Р О Т О К О Л

